
SEPROD 
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
 

 

Alagoinhas, 09 de agosto de 2012 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇA 
 
 
 
 

Prezado candidato 

 

 

 

Esta ficha deverá ser preenchida e entregue ao coordenador da inscrição da SEPROD no 

no Anexo II da Prefeitura Municipal de Curaçá, Praça Bom Jesus, 311, Centro, Curaçá-Ba no 

horário das 08 às 15 horas, dias úteis no período de 06 a 16 de agosto de 2012. Junto com esta 

ficha o candidato deverá apresentar cópia da identidade e o comprovante de pagamento. 

São considerados desistentes os candidatos que, mesmo tendo feito o pagamento do 

valor de inscrição, não tenha preenchido e devolvido a respectiva Ficha no período das 

inscrições, sob qualquer condição ou pretexto, mesmo que por motivo de força maior ou caso 

fortuito; 

 

 

Atenciosamente,  

  

Arsergio Portela 
Tecnico em Processamento 
E-mail: cpd@seprod.com.br   
Tel/fax: (75) 3422-3042 

 



 

 N Inscrição 

 

NOME 

                                    

IDENTIDADE CPF NASCIMENTO FILHOS 

                     -     /   /       

ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, Nº, BLOCO, APT., CASA) 

                                    

BAIRRO CEP TELEFONE 

                  -     (   )     -     

CIDADE UF CELULAR 

                       (   )     -     

ESCOLARIDADE 

 Ensino Fund. Incompleto  Ensino Médio Incompleto  Superior Incompleto 

 Ensino Fund. Completo  Ensino Médio Completo  Superior Completo 

DEFICIENTE FISICO 

 SIM Especifique o tipo de deficiência 

 NÃO 

Atenção ao preencher o código:  CARGO (por extenso):  

BANCO DO BRASIL  Agência nº 2830-4  Conta Corrente 19256-2 

Nível Elementar R$ 20,00 

Nível Médio R$ 35,00 

Nível Técnico R$ 35,00 

Magistério R$ 50,00 

Nível Graduação R$ 50,00 

Nível Especialista R$ 50,00 

REQUERIMENTO 
O candidato abaixo assinado, com dados acima transcritos, requer inscrição no Concurso Público para preenchimento do cargo de 

_________________________________________________________________, e declara, sob as penas da lei, que: 

 os dados anotados neste formulário são verdadeiros; 

 preenche todos os requisitos exigidos no Edital de abertura de inscrições; 

 está quite com as obrigações eleitorais e militares; 

 está ciente de que NÃO será admitido no cargo se não provar a habilitação legal, independentemente da classificação obtida; 

 na hipótese de ser admitido, fará prova das condições exigidas para o cargo a que concorre; 

 tem pleno conhecimento das normas e métodos do concurso a que se submete; 

 está ciente de que a inexatidão ou irregularidade destas afirmativas, ainda que verificadas posteriormente, ocasionará sua 
eliminação do Concurso Público, com anulação de todos os atos praticados, sem prejuízos das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal. 

 está ciente de que o preenchimento desta ficha não garante o deferimento da inscrição do candidato, a qual será homologada 
posteriormente por uma comissão, conforme plano do concurso. 

 

 Curaça/ Ba, ____________ / ___________ / 2012 .                                                                             ___________________________________   
                                                                                                                                                                                                                                                           Assinatura do candidato 

ESTA FICHA DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO COORDENADOR DA INSCRIÇÃO DA SEPROD 

 PREENCHIDA CORRETAMENTE DENTRO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO. 
 

 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CURAÇA/BAHIA 

ATENÇÃO: 10 dias antes da prova objetiva, os candidatos deverão conferir a 
listagem contendo distribuição de candidatos por Sala, informando os dados 
do candidato, cargo, sala, e endereço das Escolas no site 
www.seprod.com.br. No dia da prova, para ter acesso a sala, basta o 
documento de identidade original. 

Nome 
 

Carimbo/Assinatura N° Inscrição 

Cargo 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CURAÇA 

 



 


